
 

 

Balsponsor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voetbalvereniging 

“De Veluwse Boys” 

 

 

  
 

Wedstrijdbalsponsor 

 
27-11-2021 



 

 

Programma 4C

 

 

Programma Veluwse boys  

  

 

Topscorers senioren 
# Naam Team Goals 

1. Thom van Doesburg 1e  8 

2. Remco Schuiteman 1e  6 

3. Remon Bronkhorst 2e  4 

4. Luca de Bruin 2e  3 

 Wilgert Kok 1e 3 

 Wesley Doppenberg 1e  3 

5. Robin, Paskal, Steven 
en Jordy. 

1e 2 

 Michel Busser 2e 2 

 Gerlant en Louis  3e 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nabeschouwing (i.v.m. de 

wedstrijd zonder publiek) 
 

Uitwedstrijd EFC’58- Veluwseboys 

Deze wedstrijd leefde enorm bij EFC’58 waar er zelfs een supporter naar 

Garderen fietste om een papier op te hangen dat de “derby” gewonnen 

zou worden door EFC’58. 

We kwamen goed uit de kleedkamer en dit was een mooi Garderens 

kwartiertje. Binnen 3 minuten stond het al 0-1 via Robin van Middendorp 

uit een vrijetrap, daarna was het Jorrick Priem die zijn ploeg op gelijke 

hoogte bracht. Aanvoerder Remco Schuiteman bracht binnen het kwartier 

( zelfs binnen 10 minuten) de Veluwse boys weer op voorsprong 1-2. 

Daarna sloeg EFC’58 terug en scoorde helaas drie keer waaronder een 

penalty Ruben Krol zat in de goede hoek maar helaas was de bal 

onhoudbaar. Nog voor rust deed Wilgert Kok wat terug en hoe met een 

schitterende lob maakte hij de dat de thee wat beter smaakte 4-3 was de 

ruststand. 

Na de rust bleven wij in de wedstrijd, dankzij een uitstekende redding van 

Ruben Krol. Jordy Doppenberg zorgde een kwartier na de pauze voor de 

uiteindelijke eindstand 4-4. Hierna was het nog spannend veelal voor het 

doel van EFC’58 maar wisten we de kansen niet meer te benutten. 

Trainer Hans Nijhuis zei na deze ‘voetbalrollercoaster’: ,,Het was 

enerverende wedstrijd met veel doelpunten, heel open ook met twee 

aanvallende ploegen, EFC’58 met veel individuele kwaliteiten, wij een 

ploeg met veel strijd en beleving. Vandaag hebben wij collectief zeer goed 

gespeeld.” 

Voorbeschouwing 

Vandaag heten wij onze tegenstander Prins Bernhard uit Uddel van 
harte welkom op ons sportpark “De Westeneng”. 

Deze wedstrijd is “de derby” en daarom vaak een lastige wedstrijd. 
Helaas wordt deze wedstrijd zonder publiek gespeeld. 

Zoals al vaker gezegd is dit een hele spannende competitie doordat er 
veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. 

Laten we de punten in Garderen houden en zo de aansluiting met de 
bovenste ploegen behouden. 

Wij wensen iedereen een sportieve wedstrijd toe.  

Staf 

 

Volgende wedstrijd 



 

 

De stand 

 
 

 

De wedstrijd van toen 
Iedereen die de Veluwse Boys een warm hart toedraagt denkt 
natuurlijk gelijk aan de wedstrijd waarvan er veel gebruikte foto’s zijn 
en zelfs beeldmateriaal van is. 
 

GARDEREN 22 november 2017. In een waar spektakel tussen Veluwse 
Boys en Prins Bernhard werd 95 minuten lang voor elke meter 
gestreden.  
 

De wedstrijd werd gespeeld onder barre weersomstandigheden 
vooral de eerst helft was de regenval heel heftig. Veluwse Boys ging 
toen al aan de leiding door een vroeg doelpunt, in de eerste minuut, 
van Wesley Doppenberg. Dat brak gelijk de wedstrijd open en daarna 
werden alle registers opengetrokken door de spelers. Hoewel Veluwse 
Boys het betere van het spel had bleef Prins Bernhard ook gevaarlijk. 
Vooral Julian Hop van Prins Bernhard zorgde voor gevaar en was 
moeilijk af te stoppen. Een vrije trap van Julian Hop bracht de 
gelijkmaker op het bord omdat de kopsterke voorstopper van Prins 
Bernhard, Kevin Jansen, deze op waarde wist in te schatten, 1-1. 
Wesley Doppenberg was de uitblinker aan Garderense 
 kant. De 17-jarige doelman van Veluwse Boys, Ruben Krol, wist zich 
voor de rust nog te onderscheiden door een kordate redding. Na rust 
werd de strijd steeds feller en het publiek werd verwend met een 
stevige pot voetbal op het scherpst van de snede. Steven Pott kopte 
achterwaarts in de korte hoek Veluwse Boys opnieuw op voorsprong. 
Daarna kreeg Veluwse drie prachtige kansen op de voorbeslissing 
maar Evert van Ginkel stond goed te keepen en redde keer op keer. 
Invaller Michel Bronkhorst maakte de 2-2 na een een-twee met een 
prima treffer. Met nog 10 minuten speelden beiden elftallen vol op de 
winst. Beiden elftallen kregen nog kansen maar in de 93e minuut 
kroonde Wesley Doppenberg, de uitblinker deze middag, zich tot 
matchwinner met de 3-2 voor de thuisclub waarna hij ook nog een 
publiekswissel kreeg. 



 

 

Selectie 

Jurgen Hoegen 
Wesley Pott 
Wilgert Kok 

Jordy Doppenberg 
Paskal Smit 

Sven Schouten 
Mark Ecker 

Wesley Doppenberg 
Dylan Doppenberg 

Thom van Doesburg 
Robin van Middendorp 

Remco Schuiteman 
Rens Mulderij 

Sven Sluis 
Thom van Millegen 

Ruben Krol 
Daan van Ommeren 

Steven Pott 
Niek Vaarkamp 

 
Staf:  

Hans Nijhuis  Hoofdtrainer 
Patricia Heimgartner  Leidster 

Aart Kamphuis Verzorger 
 

 

 

Balsponsor  

 

De sponsoren 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              Allen bedankt! 



 

 

Evenementen 

Er staan nog een aantal evenementen op 

de planning voor Januari.*  

(let op dit boekje is eruit gegaan voor de 

persconferentie van 26-11-’21) 

 

8 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie 

Wie wordt de hoofdsponsor? 

 

15  januari 2022 Kaartmarathon 

 

*Deze evenementen zullen alleen 

doorgang vinden indien het dan 

geldende coronabeleid het toe laat. 

 

 

 
Helaas hebben wij moeten besluiten om in deze periode 

geen Pupil van de week te doen. 

Er kunnen nog clubloten 

gekocht worden tot 30 

november 

 

 


